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   (2619-2001) רחבעם זאבי )גנדי( –אישיות  
נושא דגל הטרנספר בהסכמה לאוכלוסייה הערבית בשיח הציבורי היה אלוף בצה"ל ופוליטיקאי ישראלי. 

נרצח על ידי שלושה מתנקשים   2001-. ב20-של המאה ה  90-ושנות ה  80-הישראלי בשנות ה 
פלסטינים, אנשי החזית העממית לשחרור פלסטין. בעת הירצחו היה שר התיירות בממשלת ישראל,  

ם, התחנך בבתי הספר של  נולד בירושלי .הלאומיוחבר הכנסת מטעם מפלגת מולדת בסיעת האיחוד 
שהזכיר את המנהיג בשל מראהו הרזה והשדוף והקרחת  תנועת העבודה, כבר אז קיבל את כינויו גנדי

סזון" ולאחר מכן שירת בפלמ"ח, נלחם במלחמת  יל צעיר הצטרף להגנה, סרב להשתתף ב"ההודי. בג
היה  מונה לאלוף ו, וון תפקידי פיקודבמג  1974ל עד שנת "העצמות במסגרת חטיבת יפתח. שרת בצה 

היה ממתכנני פעולת ההשתלטות על מטוס סבנה החוף והוא זה   1972בשנת  פיקוד מרכז מפקד
שהעלה את הרעיון שלוחמי סיירת מטכ"ל ילבשו סרבלים לבנים ויסוו עצמם כטכנאי מטוסים. לאחר 

עסוק בהיסטוריה וארץ ישראל ונחשב  עם ראשי הפשע המאורגן, הירבה ל ל היה בקשרים"שחרורו מצה 
כיו"ר הנהלת מוזאון הארץ. לבעל ידע רב בתחומים אלה. מונה ע"י שלמה להט ראש עירית תל אביב 

זכה בשני  1988הגה את תכנית ה"טרנספר מרצון", הקים את מפלגת מולדת ובבחירות  1987בשנת 

 הרחבה למתעניינים   מנדטים ועמד בראשה עד יום מותו. 

  כלל יום הדין  – מושג

 נופלים על אותו יום בשבוע, בכל שנה. 12.12 -ו 10.10, 8.8, 6.6, 4.4התאריכים 

 השנה כל התאריכים האלו היו )או יהיו( ביום שני. בשנה הבאה כולם יהיו ביום שלישי.  -כלומר

 ניתן להיעזר בכך כדי לחשב בראש בקלות איזה יום בשבוע יוצא כל תאריך, שהיה או שיהיה. 

 ה זאת נקראת "כלל יום הדין" ופותחה על  ידי ג'ון קונוויי. שיט

הרחבה   .היום בשבוע משתנה משנה לשנה, אבל מתחילתה של שנה ועד סופה נשאר אותו היום

 למתעניינים 

 

   ןַזְגד   – יתבעבר  ביטוי/מילה
עין אחת היא  קשתית שבה  ,עינייםב אנטומית היא תופעה  הטרוכרומיה אירידיום נקראת גם

שונה מקשתית העין השנייה )הטרוכרומיה מלאה(, או מצב שבו חלק מקשתית   צבע בעלת

הוא בעל צבע שונה מיתרת הקשתית )הטרוכרומיה חלקית(. בעברית, אדם ששתי עיניו  העין 
 .םַזְגדּו או סזּוְגדּו, ןַזְגד   בעלות צבע שונה נקרא

 

 

   ברירת מחדל   –ונח טכנולוגי מ
משתמשים בביטוי זה רבות אבל האם אתם יודעים בדיוק למה הכונה? ולא, אין פה שום 

 חדל! מ
על   כאשר לא ננקטה כל פעולה על ידי התוכנה  בדרך כלל הפעולה הננקטת ברירת מחדל היא 

 ידי המשתמש. 
מטרתה של ברירת המחדל לעשות את התפעול פשוט יותר, ולכן לברירת המחדל נבחרת  

כאשר אני רוצים להדפיס מסמך   ,לדוגמא ,האפשרות הקולעת לטעמם של מרבית המשתמשים
ר שונה , אם נרצה מספבלבד אחד ותקעבמחשב המערכת מניחה שאנחנו רוצים להדפיס 

 למתעניינים   הרחבה   . 1רת המחדל היא יזאת, במקרה זה ברנצטרך לציין 

 
 "בברכת "אם לא תשאל איך תדע

 אבא 
 

 הצטרפות / הסרה מרשימת התפוצה של מרחיב הדעת 
 לקריאת גיליונות קודמים באתר שלי 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%97%D7%91%D7%A2%D7%9D_%D7%96%D7%90%D7%91%D7%99
https://www.youtube.com/watch?v=z2x3SSBVGJU
https://www.youtube.com/watch?v=z2x3SSBVGJU
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A0%D7%98%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%99%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%A9%D7%AA%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A6%D7%91%D7%A2
https://youtu.be/akAcajhnKzM
https://www.imkforms.com/Forms/zform_15131652595112
https://bit.ly/marchiv_hadaat

